GOED OPGELEIDE MEDEWERKER
LEVERT MEER OP!
Inleners en flexkrachten verwachten dat uw medewerkers
over actuele kennis beschikken. Met onafhankelijke toetsing
en branche-erkende diploma’s bevestigt u dat het met
de kennis van úw medewerkers wel goed zit.

Adviesrol
Mensen met voldoende kennis van zaken hebben
meer zelfvertrouwen. Dat maakt het voeren van
commerciële- en adviesgesprekken eenvoudiger,
evenals het beantwoorden van kritische vragen
over bijvoorbeeld tarieven. Inzicht in het totale
proces is bovendien van positieve invloed op de
interne samenwerking.

Vermijd risico’s
Inleners verwachten dat medewerkers van flex
organisaties over actuele kennis beschikken, zodat
hun risico’s tot een minimum beperkt worden.  
Bovendien beperkt u omzetderving want een medewerker die alles moet opzoeken is minder productief.

voldoe aan wettelijke verplichtingen
voorkom boetes door handhavingsmaatregelen
beperk omzetderving
voorkom imagoschade

Goed werkgeverschap
De opleiding en het erkende examen zijn een
prachtige aanvulling op het CV van uw medewerker
en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast geeft het uw klanten vertrouwen als zij
zien dat uw mensen op de juiste manier zijn opgeleid
en getoetst op belangrijke onderwerpen als wet- en
regelgeving.  

Goed opgeleide medewerkers zijn de beste
ambassadeurs van uw organisatie

WAT KUNT U DOEN?
Opleiden
Verschillende opleiders bieden opleidingen aan voor
het SEU-examen Uitzendprofessional en het SEUexamen Backofﬁceprofessional. Een overzicht van deze
opleiders vindt u op seu.nl/over-seu/opleidingen/

Voor wie?
SEU-examen Uitzendprofessional
Medewerkers van flexorganisaties met direct klantcontact of een (commerciële) rol richting flexwerker
en inlener. Zij houden zich bezig met front ofﬁce
activiteiten, zoals
inschrijving en sollicitatie
behandeling vacatures
selectie (matching van kandidaten)
tarief en kostprijs bepaling
plaatsing en verloning
begeleiding flexkracht
adviseren inlener
commerciële klantcontacten

SEU-examen Backofﬁceprofessional
Medewerkers van flexorganisaties die zich voornamelijk bezighouden met backofﬁce activiteiten, zoals
contractadministratie
salarisverwerking
(inleners)beloning
toepassing van (inleners) cao’s
ontslagregels
kostprijsopbouw
werkgeverschap
pensioen

PDL of SEU?
Anders dan in het PDL-examen, toetst het SEU-examen
Backofﬁceprofessional ook de kennis van relevante
wet- en regelgeving voor flexibele arbeid op basis van
de uitzend-cao. Essentiële informatie die relevant is
voor salarisprofessionals die werken met flexibele
arbeidscontracten binnen de flexbranche.

Kies voor een examen
dat kwaliteit garandeert
Al 30.000 kandidaten hebben het SEU-diploma
behaald. Is úw medewerker de volgende? Kijk voor
meer informatie op www.seu.nl of bel 033 – 45 41 099.

Branche-erkend en onafhankelijk
De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is
het enige onafhankelijke exameninstituut in de
flexbranche en NRTO gecertiﬁceerd. De ABU en
NBBU zijn beiden in het bestuur vertegenwoordigd.

Erkend door:

Stichting Examens Uitzendbranche

@seuexamen
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